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Mindre endring av reguleringsplan for Danefjell, gnr/bnr 1/847 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for teknisk 13.04.2021 48/21 

 

 
 Utvalg for teknisk har behandlet saken i møte 13.04.2021 sak 48/21  
 
 

Møtebehandling 

Reguleringsplanlegger Øystein Bekkevold orienterte før behandling av saken.  
 

Votering 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Utvalg for teknisk sitt vedtak:  

Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 følgende endringer av 
reguleringsplanen for Danefjell vedtatt 14.3.1974 
1: 
· Byggegrense for boligbebyggelse justeres i tråd med kartutsnitt under ( bilde også vedlagt). 
 

 
 
2: 
· Reguleringsbestemmelsen §3 gir følgende tillegg:  
«Utnyttelsen av tomt 4 i planen, gnr/bnr 1/847, skal maksimalt være BYA= 40 % inkludert parkering 
med minimum 1,5 plass pr boenhet.  
Eiendommen kan bebygges med inntil 3 boenheter.  
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Det tillates bygd frittliggende bygg som bod/garasje utenfor byggegrensen i avstand 0,8m fra 
nabogrense». 

 

 

Mindre endring av reguleringsplan for Danefjell, gnr/bnr 1/847 

 

Rådmannens innstilling: 
Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 følgende endringer av 
reguleringsplanen for Danefjell vedtatt 14.3.1974 
1: 
· Byggegrense for boligbebyggelse justeres i tråd med kartutsnitt under ( bilde også vedlagt). 
 

 
 
2: 
· Reguleringsbestemmelsen §3 gir følgende tillegg:  
«Utnyttelsen av tomt 4 i planen, gnr/bnr 1/847, skal maksimalt være BYA= 40 % inkludert parkering 
med minimum 1,5 plass pr boenhet.  
Eiendommen kan bebygges med inntil 3 boenheter.  
Det tillates bygd frittliggende bygg som bod/garasje utenfor byggegrensen i avstand 0,8m fra 
nabogrense». 

 

Vedlegg 

Søknad reguleringsendring  Danefjell  gnr/bnr 1/847 
Kartbilag til søknad.pdf 
5154-nabovarsel 1.pdf 
Merknad fra Sunde og Pedersen.pdf 
Kvittering for nabovarsel stemplet.pdf 
Vedr. merknader - Asplan Viak - 04.01.21 
Innspill til søknad om endring av reguleringsplan for Danefjell i Farsund kommune, jf. 
pbl. § 12-14 annet ledd 

 

Saken kort fortalt 
Jan Harald Kjærre, eier av eiendommen gnr 1, bnr 847, søker om mindre 
endring av reguleringsplanen for Danefjell vedtatt 14.3.1974. Reguleringsendringen er knyttet 
kun til denne eiendommen. 
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Bakgrunn 
Boligen på eiendommen brant i 2014. Ny bolig ble godkjent oppført i 2015 av kommunen med en 
boenhet med 1 sekundærleilighet. Som del av denne godkjenning ble det gitt dispensasjon fra 
reguleringsplanen fra 1974 for utnyttelsen og byggegrense til nabo og veg. Kommunen har etter 
søknad den 27.6.2019 gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene og godkjent byggetillatelse for 
boligbygg med 3 boenheter på eiendommen. Vedtaket ble påklaget av naboer, og Fylkesmannen 
opphevet vedtaket den 25.11.2019 ut fra avvik fra reguleringsplanen. For å kunne få omdisponert 
arealene innenfor den allerede oppførte bygningsmassen på eiendommen til 3 boenheter søker vi 
herved om mindre endring av reguleringsplanen med behandling etter rutiner for forenklet prosess. 
 
Endring  
Endringen av planen gjelder eiendomm 7/847 som i gjeldende plan er godkjent for enebolig med 
sekundærleilighet = 2 boenheter. Det er opparbeidet pr dato 5 parkeringsplasser for 3 boenheter på 
eiendommen som har parkeringskrav som tolkes etter gjeldende plan til 1,5 
plass pr boenhet. For de 3 boenhetene er det behov for utvidelse av utvendig bod med 5m2 i 
forlengelse av oppført bod med samme avstand fra nabogrense som dagens bod. 
For å bringe planen i tråd med bebyggelsen som er oppført justeres byggegrensen i plankartet 
som vist på kartbilaget under. Frittliggende bod kan ligge utenfor byggegrensen og angis i 
bestemmelsene. 
Kommunen har ved oppføring av dagens bebyggelse gitt dispensasjon for overskridelse av 
utnyttelse i planen. Dagens bebyggelse utgjør BYA =225,6 m. Med utvidelse av bod med 5 m2 
vil samlet bebyggelse målt som BYA være 230,6m2. Parkering i det fri med 4,5 plasser x18m2 
kommer i tillegg med 81 m2. Totalt BYA blir 311,6,4m2 som utgjør 39% % av tomtearealet på 
787 m2 etter dagens beregningsregler der parkering er inkludert i beregning av BYA. 
 
Søknaden om endring av planen vil da innebære følgende: 
· Byggegrensen for boligbebyggelsen justeres i tråd med kartutsnittunder. 

 
 
· Reguleringsbestemmelsen §3 gir følgende tillegg: «Utnyttelsen av tomt 4 i planen, 
gnr/bnr 1/847, skal maksimalt være BYA= 40 % inkludert parkering med minimum 1,5 
plass pr boenhet. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 boenheter. Det tillates bygd 
frittliggende bygg som bod/garasje utenfor byggegrensen i avstand 0,8m fra 
nabogrense». 
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Innspill til varsel om mindre endring 
søknad om mindre reguleringsendring for denne planen som ble sendt på høring den 2.12.2020 til 
berørte naboer , Fylkesmannen og Fylkeskommunen. 
Søknad med oversendelsesbrev og kvitteringsliste for nabovarsel er vedlagt. 
Det har innkommet 2 innspill/merknader til varsel om mindre endring. 
Innspill er vedlagt saken. 
 
Felles merknader fra Trond Sunde og Inger Pedersen datert 18.12.2020 
Innspillet kritiserer fremgangsmåten som er benyttet og at det bygd i strid med gjeldene 
reguleringsplan. 
 
Kommentar fra tiltakshaver: 
Det er på det rene at bebyggelsen i dag er godkjent for 2 boenheter og således er oppført ihht 
tillatelsen som er gitt. Bygningsmassen er stor nok til ombygging til 3 boenheter og det er dette 
søknaden omhandler. I tillegg endres plankart med byggegrenser slik at plankart stemmer med 
oppført bebyggelse. Vi kan ikke se i merknaden fra naboer at det er anført ulemper eller interesser 
som blir skadelidende som følge av søknaden. 
 
Kommentar fra administrasjonen. 
Tas til etterretning. 
 
Innspill fra statsforvalteren i Agder datert 5.1.2021 
Har ingen meknader. 
 
Kommentar fra administrasjonen. 
Tas til etterretning. 
 
Vurdering 
Endringene medfører at det kan etableres en ekstra boenhet. Fortettning av eksisterende boområder 
er en ønsket strategi nasjonalt og lokalt.  
 
Anbefaling 
Administrasjonen vil anbefale at teknisk utvalg vedtar endringene som beskrevet i forslag til vedtak. 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 20.april.2021 
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